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Tok sjansen: Bonde Steinar Weel på Rolvsøy dyrker byggkorn for matproduksjon.Foto: Victoria Kvalvik
Kjøp bilde

Hentet korn i Canada
Steinar Weel (63) var én av til sammen fire bønder i Østfold som tok sjansen da en
helt ny type byggkorn skulle dyrkes frem. Nå spirer det på Rolvsøy.
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Faktisk har enda flere meldt seg, og håpet er nærmest å
«revolusjonere» norsk matproduksjon med en type korn som ikke har
vært dyrket i Norge før og som har både helsemessige og
smaksmessige kvaliteter.
Kornet er dyrket frem ved at såkalt stamsæd er importert til Norge fra
Canada. Dette er senere oppformert til såkorn på norsk jord – og kun i
Østfold.
– Det er bestandig spennende å prøve noe nytt, og dessuten var det
interessant med de helsebringende effektene av dette byggkornet,
fortalte Steinar Weel om bakgrunnen for satsingen i går. Da var det
offisiell lansering av produktet på en gård i Rygge.
Weel dyrker i samarbeid med kona på Rolvsøy.
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For tre og et halvt år siden ble han og flere andre bønder invitert av
fylkesmannen, Norges Vel og Nofima til å være med på et forprosjekt
der tanken var å kartlegge hvilke kornsorter som egnet seg best i
Østfold. Omsider landet man på kornsorten bygg. I Norge brukes over
50 prosent av arealene på korndyrking til byggkorn, men likevel blir bare
under én prosent dyrket frem med tanke på mat. Resten brukes nemlig
til dyrefôr. Og det ville man altså gjøre noe med. Fire Østfold-bønder
meldte sin interesse, og i går var det altså stort oppmøte på
Gammelsrød gård i Rygge da kornet ble offisielt «lansert» sammen med
alle samarbeidspartnerne. Katrine Gammelsrød, som er en av de fire
bøndene, stilte egen gård til disposisjon for å vise frem både matretter
og ulike sorter brød laget av byggkornet.
Snart høster Katrine og ektemannen Erik 200 mål med dette kornet,
som viderebefordres rett til en mølle med spesialavtale. Og det har gått
noen år med prøving og feiling for å få kornet optimalt:
– Det har vært mye jobb, kunne Weel fortelle.
– Jeg har selv vært i Canada og hentet korn. De ligger jo langt foran oss
når det gjelder å utvikle det. Og vi er nå overbevist om at dette må det
satses videre på, slo Rolvsøy-bonden fast.
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